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ANUNT  SELECTIE  PARTENER IN CADRUL 

PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) 

 

Universitatea de Arta si Design Cluj Napoca cu sediul in Piata Unirii, Nr. 31, Cluj Napoca, Jud. 

Cluj, cod postal: 400098, Tel: +40264591771, +40264595021, Fax: +40264592890, E-mail: 

public@uad.ro, 

 

anunta organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu 

entităţi de drept privat înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si ale 

Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice asociaţii şi fundaţii, în vederea depunerii unei cereri de 

finanţare în cadrul Programul Operaţional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 – Educatie si 

Competente, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul educatiei si formare pentru 

piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si 

formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, 

adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, 

inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului 

absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca 

urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent 

pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCD, Apel de proiecte Nr. 11, procedura care se va materializa 

prin incheierea unui Acord de Parteneriat in conformitate cu Anexa 5 – Acord Parteneriat POCU 

publicat in cadrul Ghidului Orientari Generale POCU de catre Autoritatea Contractanta. 

 

Procedura de selectie este initiata si desfasurata in conformitate cu:  

 O.U.G. 40 / 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu respectarea prevederilor Cap. VIII, art. 29; 

 O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea Nr. 

362/2009, cu respectarea prevederilor art. 24 

 H.G. 218/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

64/2009,  cu respectarea prevederilor art. 35 

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitorul proiect POCU sunt 

specificate în Ghidurile AMPOCU:   

 

 Ghidul Orientari Generale POCU – Aprilie 2016 si corrigendumurile ulterioare 
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 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice – A.P. 6, O.T. 10, O.S. 6.13, O.S. 6.14, Apelul de proiecte 

nr. 11 – Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii – Octombrie 

2016 si corrigendumurile ulterioare 

 

NOTĂ: Neîndeplinirea cerinţelor și a criteriilor de eligibilitate detaliate in cele doua ghiduri 

vor determina respingerea candidaturii.  

 

 

 

I. Obiectivele operaţionale generale principale ale O.S.6.13 si O.S. 6.14  – Stagii de practica elevi si 

studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii sunt următoarele: 

 

- Cresterea ratei de participare a elevilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar (ISCED 

2 -3 nivel de calificare 3-4, ISCED 4, nivel de calificare 5 inmatriculati in scolile post-liceale/de 

maistri organizate la nivelul unitatilor de invatamant) la programe de invatare la locul de munca, cu 

accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI 

- Cresterea ratei de participare a studentilor (ISCED 5-7) la programele de invatare la locul de 

munca (ex. Stagii de practica, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou infintate/dezvoltate care 

sa faciliteze insertia pe piata muncii a absolventilor de studii tertiare 

- Parteneriatele nou infiintate/dezvoltate intre unitati/institutii de invatamant (postliceal, universitar 

si postuniversitar) si sectorul privat si actori din domeniul cercetarii si inovarii, inclusiv in vederea 

organizarii de stagii de practica. Domeniile de pregatire profesionala pun accent pe sectoarele 

economice cu potential competitiv identificate in SNC, precum si in SNCDI 

 

 

II. Activitatile principale sprijinite in cadrul O.S. 6.13 si O.S. 6.14 – Apelul de proiecte Nr. 11 – 

Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un 

loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de  unca/cercetare/inovare, 

cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCDI sunt: 

 

 Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de 

învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți,în special 

cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din 

domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI); 

 Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii 

de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.), inclusiv activități de tip firmă de exercițiu 

(în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate, acolo un de este cazul); 

 Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru 

firme de exercițiu; 

 Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți, axate pe 

dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii; 
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 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat 

către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de 

învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel 

regional /local; 

 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, 

orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC; 

 Organizarea de stagii de practică în state membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat 

progrese vizibile în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate de prezentul apel de 

proiecte. 

 

 

Cererile de finanțare depuse în cadrul prezentului apel de proiecte vor include în mod obligatoriu 

activitatea de ”Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă” (condiție de 

eligibilitate). Durata programelor de învățare la locul de muncă este aceea prevăzută în planurile de 

învățământ pentru fiecare calificare profesională/specializare. În vederea asigurării consistenței 

intervențiilor finanțate, programele de învățare la locul de muncă vizate de propunerile de proiecte 

vor corespunde cel puțin duratei unui an școlar/universitar.  

 

 

III. Obiectivul general al proiectului propus este: 

 

 Proiectul își propune să contribuie la creșterea șanselor de ocupare a studenților care se regăsesc la 

nivel educațional de studii de licență din domeniile specifice competentelor adresate de specialitatile 

de studii ca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca, cu accent pe 

sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare 

inteligenta conform SNCDI respectiv persoane aflate în stadiul de tranziție de la școală la viață activă, 

prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale în vederea creșterii capacitatății 

acestora de a se încadra pe piața muncii.   

 

 

IV. Obiectivele operationale ale proiectului propus sunt: 

 

 Obiectiv specific 1: organizarea de programe de învațare la locul de muncă pentru minim 150 de 

studenti din domeniile de studiu Pictura, Sculptura, Grafica, Foto-Video, Conservare-Restaurare, 

Design, Design Textil, Design Vestimentar, Ceramica-Sticla-Metal, Istoria si Teoria Artei prin 

asigurarea de stagii de practică aplicată transpusă domeniului de studiu in domeniile de activitate 

economice asociate. 

 Obiectiv specific 2: sprijinirea inițiativelor de parteneriat dintre universitate și societăți comerciale 

din sectoarele de activitate economică asociate domeniilor de studiu prin asigurarea parteneriatelor 

intre organizatorul de practică cu entitati de practică în domeniile de activitate menționate.  

 Obiectiv specific 3: Organizarea de sesiuni de orientare profesională pentru minim 150 de studenti  

prin furnizarea de  servicii de informare și consiliere profesională  în vederea asigurării competențelor 

personale necesare tranziției de la școală la viața activă  
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V. Activităţile principale ale proiectului propus sunt: 

 

 Activitati transversale  

 Managementul proiectului 

 Achiziții publice de bunuri și servicii 

 Măsuri specifice de informare și publicitate 

 

 Activități de dezvoltare a competențelor personale de ocupare  

Activitatea se adresează unui număr de minim 150 de studenti aflati la nivel de studii licență si 

masterat din urmatoarele domenii de studii: Pictura, Sculptura, Grafica, Foto-Video, Conservare-

Restaurare, Design, Design Textil, Design Vestimentar, Ceramica-Sticla-Metal, Istoria si Teoria 

Artei. Activitatea are ca scop dezvoltarea și oferirea de servicii personalizate de informare și 

consiliere personala in vederea imbunatatirii competentelor de angajabilitate sustinute cu 

respectarea prevederilor legale cerute de Legea 76/2002. 

 

 Furnizarea de servicii de stagii de practică in domeniile de specialitate 

Activitatea se adresează grupului țintă de minim 150 de studenti care au participat la serviciile de 

dezvoltare a competentelor personale de ocupare și are ca scop oferirea de servicii de stagii de 

practică aplicată in domeniile de specialitate mentionate din Regiunea Nord Vest. 

 

 

VI. Partenerul selectat urmează să se implice în scrierea cererii de finanţare şi în implementarea  

activităţii principale de dezvoltare a competentelor personale de ocupare 

 

 

VII.Valoarea proiectului 

 

Valoarea maxima eligibila a unui proiect implementat in parteneriat in cadrul acestei axe pentru 

grupul tinta vizat nu poate depasi echivalentul in lei a valorii de 300 000 euro, calculat la cursul   

Inforeuro din luna octombrie 2016, respectiv de 1 euro= 4.4530 lei 

 

 

VIII. Perioada de implementare 

 

Perioada de implementare a proiectului va fi de 24 de luni, calendarul de desfasurare al activitatilor 

urmand a fi corelata cu programa scolara si calendarul anual scolar (stabilit la nivel national prin 

ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice), proiectul urmand a sustine activitati in 

decursul a 4 semestre de scolarizare. 

 

 

IX. Condiţii generale de eligibilitate: 
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 Organizaţie cu personalitate juridică din categoria asociaţii, fundaţii sau echivalent – in acest sens 

vor fi solicitate documentele justificative doveditoare (Act Constitutiv, Statut, Extras RAF); 

 Nu se află în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea 

solicitanţilor prevăzute în cadrul Orientari Generale POCU 2016 – în acest sens va fi solicitată o 

declarație pe proprie răspundere care va cuprinde situatiile de excludere cu privire la eligibilitatea 

generala 

  

X. Condiţii specifice de eligibilitate: 

 

 Partenerul are experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila si/sau 

are experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor vizate din cadrul proiectului – in acest 

sens vor fi solicitate cel putin 1 contract de finantare nerambursabila si/sau contracte de 

implementare de activitati de informare si consiliere profesionala 

 Partenerul dovedeste capacitatea financiara de implementare in conformitate cu prevederile 

ghidului orientari generale POCU cu privire la valoarea maxima a finantarii nerambursabile care 

poate fi accesata de organizatia partenera. Pentru asigurarea justificarii acestui criteriu se vor avea 

in vedere prevederile ghidului orientari generale POCU respectiv: 

- in distributia bugetului proiectului pentru fiecare membru al parteneriatului se va tine cont de 

faptul ca alocarea financiara gestionata de beneficiar/lider de parteneriat trebuie sa fie mai mare 

decat alocarea finanicara asumata de partener 

- valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate de un partener de tipul organizatie 

neguvernamentala cu vechime mai mare de 1 an este egala cu maxim suma veniturilor totale pe 

ultimii 3 ani fiscali declarati conform situatiilor financiar-contabile (balanta, bilant contabil) sau 

maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale, sau,  

- valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate de un partener de tipul organizatie 

neguvernamentala cu vechime mai mica de 1 an este egala cu maxim 20% din valoarea asistentei 

financiare nerambursabile totale 

In acest sens vor fi solicitate ca si documente justificative bilanturile contabile aferente celor 3 ani 

incheiati si raportati 

 Obiective de activitate relevante din domeniul orientarii, informarii si consilierii profesionale – in 

acest sens vor fi solicitate documentele suport care sa justifice legalitatea implementarii acestor 

activitati in baza legii 76/2002 – Certificatul de acreditare emis de Agentia Judeteana a Fortei de 

Munca cu privire la desfasurarea de activitati de informare si consiliere profesionala 

  

Partenerul selectat va fi implicat în implementarea proiectului prin furnizare de expertiză, resurse 

umane și contributie la finanţarea proiectului.  

 

Documentele suport necesare dovedirii respectarii criteriilor generale si specifice de eligibilitate vor fi 

solicitate si depuse in copie fizica, semnate, stampilate si certificate cu originalul de catre 

Reprezentantul Legal al organizatiei ofertante. 

 

XI. Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune:  
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 Scrisoarea de intenţie – Anexa 1 – semnată și ștampilată original,  

 Declarația pe proprie răspundere cu privire la criteriile de eligibilitate generală – Anexa 2 – 

semnată și ștampilată original,   

 Documentele care atestă personalitatea juridică și obiectivele principale ale organizației  - Extras 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Statutul si Actul Consitutiv – copii semnate și ștampilate de 

conformitate cu originalul 

 Contracte de finantare anterioare si/sau acorduri de parteneriat anterioara, care sa dovedeasca 

existenta cel putin unui proiect cu finantare nerambursabila sau care dovedesc experienta de cel 

putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului, pentru a proba criteriul de eligibilitate pentru 

partener prevazut in ghidul orientari generale POCU -  copii semnate si stampilate de conformitate 

cu originalul 

 Situatii financiar contabile declarate pentru ultimii 3 ani din care sa rezulte veniturile pentru a 

proba capacitatea financiara de asumare a bugetului –bilanturi contabile sau balante in copii 

semnate si stampilate de conformitate cu originalul 

 Certificat acreditare servicii de informare si consiliere profesionala valabil, pentru respectarea 

prevederilor Legii 76/2002 – copie semnata si stampilata de conformitate cu originalul 

 Declaratie pe proprie raspundere pentru asumarea asigurarii resurselor financiare si umane 

necesare pentru implementarea proiectului - original semnat si stampilat de reprezentantul legal 

 

X. Depunerea ofertelor 

 

Documentele detaliate vor fi depuse in forma fizica într-un plic sigilat, cu menţiunea: “Pentru selecţia 

de parteneri POCU – A.P. 6 – Educatie si competente – O.T. 10, O.S. 6.13, O.S.6.14 – Apel de 

proiecte 11 – Stagii de practica elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii, la 

Secretariatul Universității de Artă și Design din Cluj Napoca, Piața Unirii, Nr. 31 pana la data de 18 

Ianuarie 2017, ora 16.00 

 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata si 

in termenul solicitat in prezenta procedura.  

 

Orice candidatura care nu respecta aceste cerinte de conformitate va fi respinsa. 

 

XI. Evaluarea ofertelor: 

 

In data de 19 Ianuarie 2017 Reprezentantul Legal al Solicitantului va nominaliza 3 membri care vor 

constitui comisia de selectie si evaluare a aplicatiilor. In aceeasi data Comisia de selectie si evaluare 

intrunita va efectua procesul de deschidere a ofertelor si va efectua verificarea administrativa si de 

conformitate a acestora. Nu vor fi solicitate clarificari sau completari in aceasta etapa, candidatii care 

nu intrunesc criteriile de forma vor fi notificati cu privire la descalificarea ofertelor depuse. Ofertele 

declarate admise in cadrul acestei etape vor intra in aceeasi zi in etapa de evaluare tehnica a acestora. 

Etapa de evaluare va fi sustinuta in aceeasi zi prin punctarea criteriilor de evaluare in baza grilei de 

evaluare atasate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati admisi 
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candidatii care dovedesc toate cerintele de eligibilitate generala si specifica si care intrunesc un 

punctaj mai mare de 10 de puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care nu dovedesc intrunirea 

criteriilor minime de eligibilitate generala si specifica si care nu intrunesc minim 10 de puncte. 

Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare evaluator în parte, punctajul final rezultat fiind media 

aritmetică a punctajelor  celor 3 evaluatori. 

 

XII. Contestatii 

 

In data de 19 Ianuarie 2017 Comisia de evaluare va notifica ofertantii deponenti asupra rezultatelor 

evaluarilor de conformitate si de evaluare tehnica. Ofertantii declarati respinsi din motive de 

conformitate nu vor avea posibilitatea de a depune completari sau contestatii cu privire la oferta 

depusa. Ofertantii declarati admisi si punctati in procesul de evaluare vor fi notificati formal printr-o 

adresa transmisa prin intermediul e-mail-ului cu privire la rezultatul procedurii si cu privire la 

posibilitatea contestarii rezultatului in termen de maxim 2 zile lucratoare incepand cu ziua urmatoare 

a emiterii notificarii. Ofertantii pot depune prin intermediul unei solicitari formale transmise prin e-

mail, fax sau fizic la Secretariatul Solicitantului contestatia permisa. Solicitantii care vor depune 

solicitari de contestare in termenul prevazut vor beneficia de solutionarea acesteia de catre o noua 

comisie nominalizata de reprezentantul legal al solicitantului. Acestia vor fi notificati cu privire la 

rezultatul procedurii in ziua urmatoare celei de evaluare a contestatiei. 

 

XIII. Rezultatul procedurii 

 

Rezultatul procedurii de selectie a ofertelor va fi publicat pe site-ul solicitantului printr-un anunt care 

va cuprinde informatiile din cadrul anuntului de selectie si informatii cu privire la ofertantii 

participanti la procedura admisi si respinsi si punctajul obtinut de fiecare din acestia, iar partenerul 

selectat va fi contactat direct de catre solicitant. Anuntul va fi publicat in ziua urmatoare finalizarii 

etapei de solutionare a contestatiilor, respectiv in ziua intocmirii raportului final al procedurii de 

selectie. 

 

XIV. Informatii suplimentare 

 

Informatii suplimentare cu privire la procedura de selectie pot fi obtinute la telefon: +40264592890, 

+40749936293, Fax: +40264592890, email – gabriela.valean@uad.ro, persoana de contact Doamna 

Gabriela Valean (Departament Achizitii Publice)   

 

XV. Calendarul procedurii 

 

Nr. etapa Informatii Etapa Procedura Selectie Data 

1. Publicare anunt procedura selectie partener  04.01.2017 

2. Termen limita depunere oferte 18.01.2017 – ora 16.00 

3. Nominalizare comisie selectie 19.01.2017 

4. Etapa deschidere oferte 19.01.2017 

5. Etapa evaluare conformitate administrativa oferte 19.01.2017 

mailto:gabriela.valean@uad.ro
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6. Etapa evaluare tehnica oferte 19.01.2017 

7. Transmitere notificari ofertanti admisi si respinsi 19.01.2017 

8. Primire contestatii ofertanti respinsi 23.01.2017  - 16.00 

9. Nominalizare comisie evaluare contestatii  25.01.2017 

10. Evaluare si solutionare contestatii 25.01.2017 

11. Notificare ofertanti cu privire la rezultatul final al procedurii 25.01.2017 

12. Intocmire Raport Final Procedura Selectie 25.01.2017 

13. Publicare anunt rezultat procedura selectie 25.01.2017 

14. Contactare ofertant castigator 26.01.2017 

15. Incheiere Acord Parteneriat 26.01.2017 – 27.01.2017 

 

 

 

 

XVI: ANEXE 

 

Anexa 1 – Model Scrisoare de Intentie 

Anexa 2 – Model Declaratie proprie raspundere conditii eligibilitate generale 

Anexa 3 – Grila evaluare etapa de verificare administrativa a ofertantilor 

Anexa 4 – Grila evaluare si selectie a ofertantilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 31, 400098, Cluj-Napoca,                             

Tel: 0264-595021, Fax: 0264-592890, Email: public@uad.ro 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

SCRISOARE DE INTENŢIE 
 

 

În urma anunţului publicat de UAD Cluj Napoca..................................., privind încheierea unor 

Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6, O.T. 10, O.S.6.13, O.S.6.14, ne 

exprimăm intenţia de a participa ca partener în cadrul unui proiect alături de organizaţia 

dumneavoastră. 

 

___________________________________________________________ (denumirea organizaţiei) 

se încadrează în categoriile de solicitanţi/parteneri eligibili in conformitate cu Ghidul Orientari 

Generale POCU 2016 si a Conditiilor Specifice aferente apelului de proiecte 11 – Stagii de practica 

elevi si studenti in sectorul agroalimentar, industrie si servicii, respectiv 

_______________________________________ (menţionarea categoriei din Ghid). 

 

De asemenea, organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul proiectului, dispune de 

personal specializat pentru implementarea activităţilor unui proiect POCU. 

Prezentăm succint experienţa personalului şi resursele organizaţiei: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

… 

 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în cadrul 

proiectului POCU pentru care urmează să aplice Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca 

din Cluj-Napoca în calitate de Beneficiar. 

 

Data,          Reprezentant legal, 

          

                                                                          Nume si prenume, 

                                                                       __________________ 

                                                                       Semnătura şi ştampila 

 

 

 

 

 



 

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 31, 400098, Cluj-Napoca,                             

Tel: 0264-595021, Fax: 0264-592890, Email: public@uad.ro 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

DECLARAŢIE   

privind încadrarea în condițiile de eligibilitate prevazute de  

Ghidul Solicitantului – Conditii Generale 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele operatorului economic-persoană 

juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de selectie de intentie de participare 

in parteneriat in depunerea unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Capital Uman (POCU), 

Axa prioritară 6 – Educatie si competente, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investitii in domeniul 

educatiei, al formarii si al formarii profesionale in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe 

tot parcursul vietii, Prioritatea de investitii 10.iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si 

formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de 

educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea 

competentelor adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare 

bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Cresterea 

numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de 

munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu 

accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de 

specializare inteligenta conform SNCD ,   organizată de Universitatea de Arta si Design  din Cluj-

Napoca de:  

 

declar pe proprie răspundere că nu ne aflam in nici una din situatiile descrise mai jos: 

 

- este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, respective conform 

Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

- a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, 

decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

- se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, 

are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de 

finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în 

urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

- reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului 

au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea 

contractantă le poate justifica; 

- se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din 

situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 

luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală; 
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- reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului 

au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o 

organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunităţilor; 

- solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora 

şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de 

conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in 

vigoare; 

- se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil 

sau nu a furnizat aceste informații; 

- solicitantul sau partenerii se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii 

contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau refuză să 

semneze contractul de finanţare sau se află în situaţia de conflict de interese; 

 

 De asemenea, declar pe proprie raspundere ca: Ofertantul nu a fost condamnat prin hotărârea 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, 

pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani in ultimii 5 ani. 

 

Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data,          Reprezentant legal, 

          

                                                                          Nume si prenume, 

                                                                       __________________ 

                                                                       Semnătura şi ştampila 
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Anexa nr. 3  

 

 

 

GRILA EVALUARE ADMINISTRATIVA  
 

Nr. 

Crt. 

Criterii Calificare Da Nu 

1 Documentele au fost depuse in termenul impus de prezenta procedura   

2 Documentele au fost depuse in forma impusa de prezenta procedura   

3 Ofertantul a depus toate documentele solicitate prin prezenta procedura de selectie   

4 Documentele solicitante respecta modelele publicate in prezenta procedura   

5 Documentele folosite ca si model sunt complet si corect completate   

6 Ofertantul are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor pentru 

care doreste sa fie partener 

  

7 Ofertantul a implementat in calitate de partener sau beneficiar proiecte cu finantare 

nerambursabila sau demonstreaza o experienta de minim 6 luni in activitati care fac 

obiectul ofertei 

  

8 Ofertantul a depus documente care sa demonstreze capacitatea finaniciara de 

implicare in parteneriatul propus 

  

9 Ofertantul demonstreaza calitatea legala de posibilitate a implementarii activitatilor 

propuse pentru acest parteneriat 

  

 

 
Notă Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica 

“DA” 
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Anexa nr. 4 

 

 

GRILA EVALUARE SI SELECTARE A OFERTANŢILOR 
 

Nr. Crt. Criterii Calificare Punctaj maxim 

1. Dovada implementarii unor proiecte cu finantare nerambursabila sau 

experienta de minim 6 luni in activitatea propusa pentru implementare in 

calitate de partener 

30 p. 

 1 proiect 10 puncte 

Intre 2 si 5 proiecte 20 puncte 

Mai mult de 5 proiecte 30 puncte 

2. Dovada experientei de cel putin 6 luni in domeniul activitatii propuse pentru 

implementare in calitate de partener 

20 p. 

 Experienta de minim 6 luni - maxim 1 an dovedita 5 puncte 

Experienta de minim 1 an – maxim 5 ani dovedita 10 puncte 

Experienta mai mare de 5 ani dovedita 20 puncte 

3. Situatia financiara (valoarea totala a veniturilor pentru ultimii 3 ani) 50 p. 

 Pana la 20 000 euro  10 puncte 

Intre 20 000 euro – 100 000 euro 30 puncte 

Intre 100 000 euro – 200 000 euro 50 puncte 

 

Nota: Solicitantii care au o vechime mai mica de 1 an de la data infiintarii sunt eligibili in cadrul 

acestei proceduri de selectie si vor fi luati in considerare in baza declaratiei pe proprie raspundere cu 

privire la asigurarea resurselor necesare dar nu vor primi punctaj la crtieriul 3. 

 

 


